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ATA CPA 05/2022 

COMISSÃO PERMANENTE DE ACESSIBILIDADE – CPA  

Reunião de 16/03/2022 – início: 14h / término: 17h.  

Local: Vídeo Conferência – Google Meet  

 

PARTICIPANTES:  

Silvana Serafino Cambiaghi/CAU-SP/Presidente da CPA ; Sirlei Huler/SMPED/Secretária 

Executiva da CPA; Amanda Morelli Rodrigues/SEHAB; Carlos Alberto Angeli/SMT; 

Cristina T. S. Laiza/SPURBANISMO; Eduardo Flores  Auge/SMPED; Geni Sugai/SMC; 

João Carlos da Silva /SMPED; Júlia Coelho Dourado/SPObras; Juliana 

Paviato/FECOMÉRCIO; Luiz Massayuki Sampaio Ito/SME; Marcelo Maschietto/SMJ; 

Marcelo Panico/Dorina Nowil; Mel Gatti de Godoy Pereira/CAU/SP; Olavo de Almeida 

Soares/GCMI; Patrícia Bittencourt /SECOVI/SP; Priscila Fernandes Libonati/SMPED; 

Renata Camargo Knirsch Czernorucki /PGM; Robinson Xavier de Lima / SPTrans; 

Ronaldo Bueno Alves de Souza/SMT; Sara Caroline Lopes da Silva/SMUL. 

FALTA JUSTIFICADA: Telma Micheletto/CET. 

CONVIDADOS: Nádia Lopes/Arquiteta; Estevão Sabatier/ SMC/SEA ; Rogério 

Romeiro/Arquiteto 

 

ASSUNTOS TRATADOS:  

 

Por solicitação da Presidência da Comissão Permanente de Acessibilidade, a reunião foi 

iniciada com leitura da ATA CPA 04 de 09/03/2022, sendo o conteúdo aprovado pelos 

presentes. 

 

PA 2000-0.259.073-1 - Fundação Bienal de São Paulo – Selo de Acessibilidade  

De início foi dado retorno do analisado em reunião conjunta do Grupo de Trabalho 

formado na PORTARIA INTERSECRETARIAL SMPED/SMC 01/2017 DE 14/09/2017 junto 

a representantes de CPA, DPH, CONPRESP e CONDEPHAAT, ocorrida em 15/03/2022, 

feita em atendimento ao deliberado na ATA CPA 40/2021. 

Pós considerações deliberou-se que CPA envie Ofício à FUNDAÇÃO BIENAL solicitando 

providencias URGENTES dessa FUNDAÇÃO BIENAL, sob pena de, não atendida a 

urgência no atendimento dos itens a seguir, perder a validade de seu CERTIFICADO DE 

ACESSIBILIDADE: 

1) Atender as solicitações dos Órgãos do Patrimônio contidas nas manifestações 

anexadas desses Órgãos (juntar em anexo cópia das manifestações obtidas);  

2) Enviar a esta CPA simultaneamente aos Órgãos os mesmos documentos 

pedidos pelos Órgãos do Patrimônio citados o item acima, em especial o PROJETO 

EXECUTIVO DO EQUIPAMENTO ELETROMECANICO proposto;  

3) Informar a esta CPA o Número do Processo junto ao IPHAN. 
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SEI 6025.2021.0023203.7 - Teatro João Caetano - Projeto  

O Colegiado da CPA entende e reitera a necessidade da garantia do vão livre em ao 

menos uma das folhas em portas de folha dupla. 

Face característica do lugar, das alegações de representantes da SMC presentes nesta 

reunião e em especial das colocações do Órgão Municipal do Patrimônio encartadas 

neste Processo SEI, para este caso específico deliberou por MANIFESTAÇÃO 

FAVORÁVEL ao projeto considerando as últimas peças gráficas apresentadas pelo 

representante da SMC na Comissão Permanente de Acessibilidade. 

 

SEI 1010.2020/0001857-7 – M4 Serviços de Vistoria Ltda. ME – Certificado de 

Acessibilidade  

Apreciado projeto, considerado princípio da adaptação razoável e ponderada a 

situação apresentada, para o caso específico o Colegiado deliberou pela dispensa da 

adequação de acessibilidade do segundo pavimento observando sua configuração e 

utilização, entretanto, mantida obrigatoriedade de adequação do primeiro pavimento, 

em especial de rota acessível que poderá ser atendida por plataforma de elevação, 

considerando desnível inferior a 4,00m. Deve ser observado atendimento integral a 

demais exigências legais e normativas previamente a eventual deferimento do pedido. 

 

SEI 7810.2018/0000907-3 – Requalificação de Calçadões do Centro Histórico – 

Sinalização Turística  

O Colegiado manifestou-se favorável ao projeto apresentado para Sinalização Turística. 

Solicitou apresentação de novas pranchas do projeto com indicação de sinalização 

visual e tátil de alerta no piso fronteira aos totens de identificação, propostos para 

edificações fora da área do Triângulo Histórico, assim como ajustes na sinalização tátil 

de piso indicados em planta. A aposição do visto em novas plantas por parte da equipe 

de CADU fica condicionada ao atendimento do solicitado, sem necessidade de retorno 

para apreciação da Comissão. 

 

PA 2009-0.120.497-4 – Banco Itaú – Certificado de Acessibilidade  

O Colegiado solicitou reiteração do comunique-se por SUB BT, com aviso de 

recebimento da correspondência que deverá ser encartado ao expediente, retornando 

para apreciação desta Comissão com a apresentação do documento mencionado na 

ATA CPA 09/ 2021 ou após decorrido prazo indicado para atendimento no comunique-

se. 
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Estudo para Resolução de vaga reservada em vias públicas  

Iniciados os estudos sobre os critérios para vagas reservadas em vias públicas visando 

a elaboração de uma Resolução. O colegiado deliberou por dar prosseguimento ao 

assunto em próximas reuniões com a presença do membro representante da 

Companhia de Engenharia de Tráfego - CET na Comissão Permanente de Acessibilidade 

– CPA. 

 

Reunião encerrada. 
 


